
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie wystąpiły

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie wystapiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach :
Aktywa trwałe : brak
Aktywa obrotowe :
należności krótkoterminowe: 3.621,78zł
a) środki pieniężne:
rachunek bankowy 91.625,17zł
kasa 8.133,88zł
Pasywa :
a) kapitały własne:
fundusz statutowy 89.092,30zł ( opłacony w całości )
nadwyżka kosztów nad przychodami: 2.335,95zł
b) zobowiązania i rezerwy długoterminowe: brak
c) zobowiązania krótkoterminowe: 16.624,48zł ( za usługi
weterynaryjne,materiały,księgowe, itp. )

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody Fundacji :
przychody z działalności statutowej 324.501,39zł
w tym - 1% 161.211,30zł
- odsetki 741,46zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności Fundacji :
nieodpłatne koszty działalności statutowej 326.837,34zł
w tym:
� zużycie materiałów i energii 44.141,01zł
� pozostałe koszty 282.696,33zł
odpłatne koszty działalności statutowej brak

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie wystąpiły

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym  - 161.211,30 zł

Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym - 161.211,30 zł

        Druk: NIW-CRSO



8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie wystąpiły
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Tomasz Nowak Anna Poniedziałek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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